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Dine kvalifikationer  
Vi er ikke fastlagte på din baggrund, for i bund og grund er det dit 
kendskab til branchen og erfaring som projektleder der tæller.  Vi 
forestiller os at du: 

• har erfaring enten som projektleder inden for anlægs-  
eller byggebranchen (gerne med stål og kan sætte dig ind i 
teknisk udbudsmateriale)

• enten har en håndværksmæssig baggrund eller anden rel-
evant teknisk uddannelse som maskinmester, ingeniør, smed, 
bygningskonstruktør eller lignende.

• er selvstændig, struktureret og vedholdende.

Du tilbydes

Et selvstændigt og alsidigt job med frihed under ansvar og gode mu-
ligheder for både personlig og faglig udvikling. Hos DAV NORDIC 
bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads i konstant udvikling, 
hvor vi hver dag tilgår vores opgaver med et højt energiniveau og en 
løsningsorienteret fleksibilitet. Tonen er uformel og vi intresserer os 
for hinanden. Medarbejdere er vores absolut vigtigste aktiv og vi in-
vesterer i både sociale arrangementer og efteruddannelse, der frem-
mer både faglige kompetencer, motivation og trivsel. Vi gør meget 
ud af, at vores medarbejdere har medbestemmelse og kender til alle 
dele af forretningen. Tilgengæld forventer vi, at alle tager personligt 
ejerskab for egne opgaver. Løn forhandles individuelt efter kvalifika-
tioner. Vi tilbyder pensionsordning inkl. sundhedsforsikring, frokos-
tordning og en række andre attraktive personalegoder. 

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ulrik T. Mar-
cussen på utm@davnordic.dk eller Jens Andersen på ja@davnordic.
dk. Vi afholder løbende samtaler. så jo før vi får dit CV og ansøg- 
ning , jo bedre! 

Om DAV NORDIC A/S

DAV NORDIC er en vækstvirksomhed med en stærk og ambitiøs kultur 
båret af teamwork, ærlighed og arbejdsglæde. Virksomheden er 100% dan-
skejet og indgår sammen med 8 andre danske selskaber i en privatejet kon-
cern. Selskaberne har det til fælles, at de udvikler/producerer noget af det 
ypperste inden for deres felt. De er kendetegnet ved høj leveringssikkerhed, 
kvalitet  og design. DAV NORDIC har ligeledes et datterselskab i Sverige.

Projektleder til infrastrukturprojekter 
DAV NORDIC A/S - Silkeborg

Kunne du tænke dig et fedt job, hvor hverdagen er præget af stor flek-
sibilitet og hvor ”frihed under ansvar” ikke kun er noget man taler om 
- men er en af grundstenene i virksomhedens DNA?  Motiveres du af at 
lægge den solide salgsplan og være en del af hele projektet fra vugge 
til grav, hvor du både skaber værdi for kunden og for virksomheden? 
Og har du lyst til at blive en del af en virksomhed i vækst, hvor teamet 
består af dygtige og engagerede kolleger, som hjælper hinanden?  Så er 
det måske dig vi mangler på vores hold!  

Projektleder til infrastrukturprojekter i Silkeborg

Du vil blive en del af et salgs- og projektteam med højt fagligt kompeten-
ceniveau, hvor omgangsformen er uformel. Som projektleder får du salgs- 
og projektansvar for både mindre og større projekter. Du bliver herre 
i egen butik og planlægger, gennemfører og følger op på eksekvering af 
projekterne inden for aftalt tid, kvalitet og pris. Du vil indgå i tværfaglige 
teams i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, samt granskning af såvel 
eksterne og interne tilbudsprojekter.

Dine opgaver vil blive:  

• Granske udbudsmateriale og tilbudsberegne sager samt forhandle 
kontrakter med kunder, underentreprenører og leverandører. 

• Mandskabsansvar for dine projekter

• Optimering af opgaverne med henblik på en simplificering af kon-
struktionen og en effektiv montage.

• Teknisk rådgivning  og vejledning om materialevalg, fremstilling og 
montage.

•  Idé- og løsningsgenerering i tæt samarbejde med kollegaer og hos 
kunden.

 
Hvem er du?

Du besidder et naturligt drive og stortrives i projektarbejde, herunder 
projektstyring, teknisk salg og rådgivning. Du motiveres af at være med 
til at forme, udvikle og optimere virksomhedens forretningsområde samt 
være med i projekterne fra ”vugge til grav”. Du er udadvendt med gode 
kommunikationsevner. Du er tillidsvækkende og har en troværdig ud-
stråling, som også bunder i, at du er ordholden og ikke bange for at dele 
dine synspunkter. Den ideelle kandidat har minimum 5 års erhvervserfar-
ing. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til entreprenør- eller 
byggebranchen samt arbejdet med offentlige bygherrer. 
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